
MyLCI 



LIONTILILLE REKISTERÖITYMINEN 
 
1. Klikkaa vihreää rekisteröidy linkkiä 
 



Yleistä MyLCIistä 

• MyLCI:n oikeudet klubitasolla 
• MyLCIin pääsevät klubin presidentti, sihteeri, palvelujohtaja, 

hallintovirkailija = klubin admin ja rahastonhoitaja. 

• Tarkoitus 
• MyLCI on lionsklubien yhteinen maailmanlaajuinen palvelualusta, 

jota kautta siirtyvät tiedot vaivattomasti tietoa tarvitsevien eri 
osapuolten käyttöön.  

• MyLCI-portaalia käyttäessäsi jäsenistä ja valituista virkailijoista 
ilmoittamasi tiedot ovat välittömästi lohkon ja alueen 
puheenjohtajien sekä piirivirkailijoiden käytettävissä. 

. 
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Yleistä MyLCIistä 

• Hyöty  

• MyLCI:stä voit tulostaa mm. klubin jäsenluetteloita ja tarroja.  
Sieltä voit myös seurata klubilaisten merkkipäiviä.  

• Hyöty maailmanlaajuisesti 

• Raportoinnin kautta seurataan, suunnitellaan ja kehitetään 
toimintaa. Samoin MyLCI:stä saadaan informaatiota, jolla  
saadaan näkyvyyttä toiminnalle. 
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Jäsentietojen ylläpito – vain MyLCI 

 Uusi jäsen lisätään aina ja vain MyLCIin  

 Jäsen erotetaan aina vain MyLCIssä  

• Kotimaisen jäsenrekisterin ohjeessa on virheellisesti ohje ”Erota”-nappulasta. Se ei toimi. 

• Mikäli jäsen jää kotimaiseen jäsenrekisteriin, vaikka hänet on erotettu ”MyLCI” järjestelmässä, niin ota yhteys 
piirisihteeriin ja piirikuvernööriin. Piirisihteeri on piirin yhteyshenkilö kotimaisen jäsenrekisterin asioissa. 

 Klubien sihteerien tulisi varmistaa ennen kauden vaihtumista: 

• että tulevan kauden presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan sähköpostiosoite on oikein MyLCIssä ja tarkistaa että 
sama on siirtynyt kotimaiseen jäsenrekisteriin. On hyvä tarkistaa, että kotimaiseen jäsenrekisteriin 
kirjautumissähköpostiosoite on sama kuin MyLCI:ssä oleva. Sähköpostiosoitteen tulee olla toimiva. Jos tieto on 
siirtynyt virheellisesti kotimaiseen jäsenrekisteriin, tieto osoitteeseen mailto:rekisteri@lions.fi  

 Klubien sihteerien tulee varmistaa kauden alussa, että klubilaisten tiedot MyLCI:ssä ovat oikein 

 Ainoastaan sihteerillä ja presidentillä ja klubin adminilla (hallintovirkailijalla) on rajatut tietojen päivitysoikeudet 
MyLCI:iin. 
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Sihteerin tehtävät MyLCI:ssä 

 

 

 

 
 

Mari-Anna Niemi LC Rauma/Kanali Helme 



Kotimainen jäsenrekisteri 
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Tunnusten tilaaminen 





Mihin 
kotimaista 
jäsenrekisteriä 
käytetään? 

• Jäsenpalvelut 
• Lions lehden osoiterekisteri 

• Pääsy lions.fi ”Jäsenille” osioon 

• Sähköinen vuosikirja jäsenrekisterissä 

• Klubille menevät postitukset ja viestintä 
• Klubipostit 

• LION-lehti 

• Laskutukset 

• Kotimainen verkkokauppa 

• Joulukortti- ja arpapostitukset 

• Piiri ja liitto 
• Virkoihin liittyvät asiat 



Jäsenrekisteri – 
sähköinen 
vuosikirja 

• Kotimaisen  jäsenrekisterin 
”Sähköinen vuosikirja” on 
(toistaiseksi) kaikkien jäsenten 
nähtävissä. Jäsenrekisteristä 
löytyvät jäsen- ja 
klubimatrikkelit.  

• Kotimaisesta jäsenrekisteristä 
(Sähköinen vuosikirja-osio) ei näe 
muita sähköpostiosoitteita, kuin 
lions.fi päätteiset alias osoitteet 
(liittyvät lions-virkoihin) 



Jäsenrekisteri 
– 
jäsentietojen 
raportointi 

• Suomen Lions klubit käyttävät MyLCI raportointijärjestelmää 
jäsentietojen ja MyLion järjestelmää aktiviteettitapahtumien 
raportoinnissa. Jäsentiedot siirretään pääsääntöisesti 
päivittäin kotimaiseen jäsenrekisteriin.  

• Kotimaiseen jäsenrekisteriin (www. lions.fi/rekisteri) 
ilmoitetaan erikoisjäsenyydet (Ritari, MJF ja Ainaisjäsen) ja 
palkitsemiset, sekä muut virkailijat paitsi presidentti, sihteeri, 
rahastonhoitaja, 1. ja 2. varapresidentti, LCIF-lion, jäsenjohtaja, 
palvelujohtaja ja markkinointiviestinnän johtaja. Edellä 
mainitut klubivirkailijat siirretään kansainvälisestä rekisteristä 
kotimaiseen rekisteriin pääsääntöisesti kerran viikossa 
vaalikokouksen ja syyskuun välisenä aikana. 

• Piiri ja MD-tason virkailijat eivät siirry automaattisesti (näiden 
päivitykset hoitavat piirin ja MD:n virkailijat) 

• Ainoastaan sihteerillä, presidentillä ja  klubin 
hallintovirkailijalla on rajatut tietojen päivitysoikeudet 
kotimaiseen jäsenrekisteriin. 

 



Palveluaktiviteetin 
raportointi 



Huomioitavia 
asioita 

• Aktiviteetit, varainkeruu ja kokoukset 
raportoidaan vain MyLioniin, MyLCI on 
hallinnollisia asioita varten (jäsenyys, 
organisaatio, jäsenmaksut) 

 

• MyLion-tiliin kirjautuessa kannattaa käyttää  

• Incognito-ikkunaa (Chrome) 

• Private-ikkunaa (Explorer ym) 

• Tämä siksi, että välimuisteihin ei jää 
sellaista, joka estäisi myöhemmin 
kirjaantumasta MyLioniin (muistissa 
saattaa olla vanhentuneita, vääriä 
kirjaantumistietoja ja evästeitä, jotka 
varsinkin MyLionin versiopäivityksissä 
saattavat haitata kirjaantumista 

 

 



Lisää 
huomioitavaa 

Raportointi tapahtuu sekä klubi- että piiritasolla 
MyLioniin. 

MyLion on voimakkaassa kehitysvaiheessa, ja 
ominaisuudet saattavat olla päivittyneitä seuraavan 
kerran järjestelmää käyttäessäsi 

Siksi myös suomenkieliset käännökset saattavat vaihdella 
versiosta toiseen 

Mittarit mittaavat vain palveluaktiviteetteja, ei 
varainkeruutilaisuuksia tai kokouksia 

Raportointiohjeet https://www.lionsclubs.org/fi/service-
reporting 
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KIITOS 
niemimarianna@gmail.com 

0400 618127 
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